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Fugasówka, 05 grudnia 2017 roku

AWBUD partnerem międzynarodowego projektu edukacyjnego Politechniki Warszawskiej
Grupa AWBUD, wykonawca budowlany, specjalizujący się w pracach związanych z rewitalizacją obiektów, była
partnerem międzynarodowego projektu edukacyjnego, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej - „Common Learning Outcomes for European Managers in Construction, phase IV”
(CLOEMC IV). Efektem, zakończonego właśnie, dwuletniego projektu jest wydana książka pt. „Rewitalizacje
i remonty w budownictwie” współautorstwa Dominika Krawczyka, Kierownika Robót w Grupie AWBUD.
CLOEMC IV, finansowany ze środków programu Erasmus+, to czwarta odsłona projektu CLOEMC mającego na celu poprawę
systemu edukacji personelu sektora budowlanego, a także unifikację standardów dotyczących rozpoznawania i certyfikacji
umiejętności inżynierów budowlanych na terenie całej Unii Europejskiej. Promotorem przedsięwzięcia jest Wydział Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej, który zaprosił do współpracy organizacje i instytucje takie jak: Technische Universitaet,
Darmstadt z Niemiec, Reykjavik University z Islandii, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Chartered Institute
of Building oraz Association of Building Surveyors and Construction Experts z Wielkiej Brytanii, a także Grupę AWBUD.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, głównym założeniem prac zespołu projektowego było opracowanie podręczników na
potrzeby Biblioteki Menedżera Budowlanego. Książki zostały wydane w czterech językach - polskim, niemieckim, islandzkim
i angielskim, dzięki czemu będzie można wykorzystać je w wielu krajach UE. Grupa AWBUD, jako firma specjalizująca się
w dziedzinie rewitalizacji została zaproszona do współpracy przy tworzeniu książki pt. „Rewitalizacje i remonty
w budownictwie”.
- CLOEMC IV to bardzo ciekawy i inspirujący projekt, angażujący wybitne instytucje i organizacje związane z budownictwem
w Polsce i Europie. Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z tak elitarnym gronem ekspertów. Międzynarodowe
partnerstwo dało nam okazję do wymiany doświadczeń oraz spojrzenia na branżę z nieco innych perspektyw. – mówi Dominik
Krawczyk, Kierownik Robót w Grupie AWBUD, współautor książki „Rewitalizacje i remonty w budownictwie”. – Książka, która
powstała w wyniku naszej współpracy oraz pozostałe pozycje z Biblioteki Menedżera Budowlanego to bardzo cenne lektury,
które mogą być ciekawym materiałem edukacyjnym dla inżynierów budownictwa w całej Europie. Jesteśmy wdzięczni
Politechnice Warszawskiej oraz dr Pawłowi Nowakowi z Wydziału Inżynierii Lądowej za zaproszenie i liczymy na dalszą
współpracę w kolejnych projektach. – dodaje Dominik Krawczyk.
Pod koniec października 2017 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Education of
Construction Engineers and Managers” będąca zwieńczeniem projektu CLOEMC IV, podczas której partnerzy projektu
prezentowali wyniki dwuletniej pracy oraz powstałą publikację. Wkrótce książki będą dostępne do bezpłatnego użytku na
platformie programu Erasmus+.

____________
Grupa AWBUD posiada bogate doświadczenie w obszarze budownictwa przemysłowego, m.in. w zakresie budowy zakładów
produkcyjnych, obiektów magazynowych, konstrukcji żelbetowych i specjalistycznych instalacji. AWBUD realizuje także projekty z zakresu
rewitalizacji galerii handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej, a także inwestycje z obszaru ekologii. Zespół blisko 450 wysoko
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wykwalifikowanych pracowników, w tym 100 inżynierów różnych specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z 28 lat
działalności AWBUD na polskim rynku i realizacji ponad 450 inwestycji. Pracownicy Grupy AWBUD zdobywali doświadczenia w
największych zarówno międzynarodowych, jak i polskich firmach budowlanych. Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule
generalnego wykonawstwa. Kontrakty są pozyskiwane przez biura regionalne, znajdujące się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i
Wrocławiu, a także przez centralę w Fugasówce w woj. śląskim. Najczęściej są to inwestycje o wartości od 10 do 100 mln zł. W strukturach
Grupy AWBUD funkcjonuje własne biuro projektowe, zaś własne siły wykonawcze zapewniają wsparcie w realizacji kontraktów, w
szczególności w obszarze prac żelbetowych i sanitarnych.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877
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